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Abstract
The paper aims to study in the cause of three oaiated decisians af

Constitutiotul Court althmgh it is based on a same ground unsiilemhan-
The decisions are Decision Number 140/PUU-V112009, Decision I'{autfur
19/PUU-V12008 and Decision Number 30/PUU-1W0L1.. T"he samc gtimd
considelfltion is frst pinciple of pancasila " the One God"- The fhre ilrrrsians
are from fwo Imns, to the utriter, from n same setting; nmrcIy fie relation*ip
between state-lmo-religion. The two lazos are Lmt Number I/PNPS/Year 7955
about the Prmention of Misuse and,/or Humiliation to Religion and l-wo
Number 3 Year 2006 about thz Change on Lsw Number 7 Yur 1989 ofuut
Religious Court.

The first ilecision results in the legal consequence that state shfiuld fu
pnrticipateil in controlling the enforcement of religious lioing Emugh *rc
instrument of criminal Inw just for preoenting the enforcement of religiou;"

lreedom fton the humiliation on religion. The spift is in line zaifrt spirit -iltt
One God" because for the sake of aII religion in Indonesia-

The second anil thiril ilecisions result in the legal con*qulne fltnt hc
state (through religious Court) doesn't need to enforce Islamic Criminsl Iru"
Eomthough without tlu enforcement, the nght of Muslims to atnduct fueir
teachings is not getting redused. The choice of mistake Muslims tu folhnn &e
judicial process of Criminal Law in State Court is utough to moke him fu
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A.

1.

free fom sins based on their Islamic teachings (in some criminnl cases)- The

argumentation like this is suitable rnough to the spiit " the One God" . Actually
uhnt the spiit wants is tfu legal state sentice zohich has multifunction fur
all religions without considering the number of religious followers; both ns

majority and as minority.

Katakunci: Putusan MK, Agama, Negara dan Kefuhanan yang Malu Esa.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menarik. Dalam mengambil dua keputusan, meskipun pengambil

keputusan diberi bahan pertimbangan yang sarra, akan tetapi dua

keputusan yang lahir tidak selalu sama. Rumus sederhana ini juga

berlaku untuk mencermati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang

akan disampaikan dalam tulisan ini. Putusan yang akan dikaii di
sini adalah Putusan Nomor 140 /PUU-V7L/2OO9 tentang putusan atas

judicial review Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1955 tentang

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

putusan tentang permohonan judicial review atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 -yang tertuang dalam Putusan Nomor 19/PUU-VI/2008 dan

Putusan Nomor 30/ PUU -IX/ 2011.

Alasan mengapa penulis memilih tiga putusan tersebut ada

dua. Pertama, spirit fundamental yang dijadikan MK sebagai dasar

p:rtimbangan dalam memberikan putusan adalah penafsiran atas

sila pertama Pancasila -Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, tiga
putusan tersebut berasal dari dua UU yang mempunyai kesamaan

setting, yakni tentang peran negara dalam turut campur mengafur

p€llaksanaan kehidupan umat beragama.
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Penelitian ini beralgkat dari ketertarikan mengupas alasan
hukum di balik lahimya putusan MI( yang menurut hemat penulis,
merefleksikan pelajaran hukurr yang menarik. Kemenarikannya ini
terletak pada pelajaran bahwa tidak semua dasar pertimbangan
yang sama menghasilkan keputusan yang sama. Ini bisa dibuktikan
dengan dua ragam putusan MK yang antagonis terhadap satu
rurrrpun undang-undang tersebut. Pertama, pada judicial review atas
LIU No. 1/PNI'S/Tahun 1965, MK menolak menghapus pasal-pasal
yang dimintakan pemohon untuk dihapuskan- MK menolak untuk
membatalkan beberapa pasal dalarn UU tersebut yang membcrikan
payung hukum bagi negara unfuk turut serta mengatur pelaksanaan
kehidupan beragama dengan instrumen hukurn pidana atas dasar
pencegahan penodaan agama. Kedua, pada judicial review atas UU
No. 3/2006 tentang Perubahan Atas UU No- 7 /1989, MK menolak
penambahan kewenangan peradilan agama untuk pelaksanaan
hukum pidana Islam. MK menolak pengajuan pemohon yang
meminta agar Peradilan Agama diberi legitimasi kewenangan ulituk
menegakkan hukum pidana Islam. Memang keduanya sama-sarna
menolak. Akan tetapi, keduanya mempunyai implikasi yang berb'da.
Jika penolakan yang pertama menunjukkan keberpihakan MIr. untuk
rnemberikan legitimasi kewenangan negara -melalui pengadilan
urnum- untuk mengurusi pelaksanaan kehidupan beragama melalui
instrumen hukum pidana, sementara penolakan yang kedua justru
tidak memberikan legitimasi kewenangan negara -melalui peradilan
agama -untuk mengurusi pelaksanaan kehidupan beragarna melalui
instrumen hukum pidana.

Menyoal variasi pemberian kewenangan bagi negara untuk turul
serta mengurusi pelaksanaan kehidupan beragama melalui irukum
pidana dijadikan entry point kedua dalam melakukan penelitian
di sini berdasarkan dua alasan. Pertama, pelaksanaan kehidupan
beragama yang dimaksudkan terdapat dalam putusan terhadap
judicial review atas UU No. 1/PNIrSrlTahun 1965 di sini adalah
persetujuan MK untuk rnenguatkan kewenangan yang diberikan

Fd lc[l{hl, YoL 1, Na.7, Na4nhtt )012 53



P'TP-FE I'IIIIYEBSITAS XUEATflATDIY|E TOAXAf,IEXT

kepada negara untuk mengontrol setiap umat beraga:ma dalam

.",'ik.utik.b.basanberibadahdanmerrjalarikanajaranagamanya.
Kedua, pelaksanaan kehidupan beragama yang dimaksudkan dalam

putusa'rr terhadap judicial review atasUlJ 3/2O06 tentang Perubahan

Atas UU 7 /1lg}g ilrt adalah penolakan MK memberi legitimasi bagi

negara (melalui wewervlng peradilan agama) unfuk menegakkan

hu,kum pidana Islam, meskipun pemohon mempunyai argumen

mendasar bahwa penerapan hukum pidana Islam di lingkup

peradilan agama merupakan tugas negara menjanrin hak setiap

**gu ,t"guiu yang beragama Islam untuk menjalankan ajaran

"guiurryu=ro*u 
penuh (perdata sekafigus pidana)' Penolakan MK

tJ*boi-..,"gaskan, dalam kasus ini, bahwa negara tidak mendapat

legitimasi untuk serta mengatur petaksanaan kehidupan beragama

melalui hukurn Pidana.l

Tulisan ini merupakan penelitian pustaka yang mencoba ingin

mendeskripsikan dan penyebab terjadinya variasi

konsekuensi putusan tersebut' Data yang akan digunakan adalah

data tertulis.

2 Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempermasalahkan mengaPa dengan dasar

pertimbangan yang sama tetaPi MK bisa menghasilkan Putusan

yang berbeda, yang terformulasikan ke dalam dua pertanyaan

berikut ini:

Pertama, apa alasan MK memutuskan memberi legitimasi negara

untuk terlibat dalam mengafur pelatcsarnan kehidupan beragama

melaluiinstnrmenhuku:mpidana(JUNo'L/PNPS/Tahun1965)?
Kedua, apaalasan MK iustm memutuskan untuk tidak memberi

legitimasi kewenangan peradilan agama (JU No' 3/2005 tentang

Perubahan Atas UU No' 7/1989) untuk melaksanakan hukuut

pidana?

sYari'at Islam di Aceh

hukum Pidana melalui

wilayah nusantara Indonesia'

Fdld* Yor I,No 1, Noentur 2012A
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Jawab atas kedua pertanyaan tersebut penelitian
ini akan berhasil mendeskripsikan proses yang melatarbelakangi
terjadinya variasi tersebut. Prosesnya pasti teriadi saat MK
menentukan persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin merfierikan
legitimasi hukurr bagi negara turut serta mengatur pelaksanaan
kehidupan beragama melalui hukum pidana-

PEMBAHASAN

Penodaan Agama

Larangan dan pencegahan agama diatur melalui UU
No.1/PNPS/Th.1965 tentang Perrcegahan Perryalahgunaan dan/alau
Penodaan Agama. UU ini pernah diajukan Judicial review karena
dianggap merenggut kebebasan berkeyakinan- A_lasan permohonan
pencabutan ini bertujuan agar negara tidak ikut carnpur dalam
mengurusi warganya dalam menjalankan kehidupan beragama.
Adanya UU ini, menurut mereka, menjadi alasan kelompok tertentu
untuk menjustifikasi sesatnya kelompok lain yang minoritas. .4paoila
negara ikut campur mengontrol umat beragama dan berkeyakinan
dalam menjalankan ajarannya, maka negara telah melakui.:an
pelanggaran HAM. Mereka yang lain terharlap
ajaran agama dianggapnya sesat dan telah menodai atau melecehkan
suatu ajaran agama. Padahal mereka melakukan semua itu atas
dasar keyakinannya sendiri. Pada akhirnya fustifikasi p€ny-esatan
ini berujung kepada krirninalisasi.

a. Perihal Tentang Putusan |udicial Review atas Iru pesod:an
Agama

Pasal dari UU tersebut yang dipermasalahkan adalah Fasal 1,
Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 4. Pasal di atas diperterrtangkan
dengan instrumen FIAM baik nasional maulnrn internasional.
Instmmen intemasional yang digunakan adalah sebagai berikut
Pasal 18 DUHAMI Pasal 18 Kovenan Intemasionaf Hak-Hak Sipil

2 Universal Declaration of Human Right 1918.
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dan Politik3; Komentar lJmurn Nomor 22: Hak Atas Kebebasan

Berpikir, Berkeyakinan dan Beragamaa; dan Pasal 5 huruf (d) dan

(e) Deklarasi Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Agamas.

Konfrontir atas pasal-pasal di atas yang lebih penting adalah

dari instrumen nasional sendiri, yakni: Pasal 27 ayat (1), Pasal

28D ayat (1), Pasal 28E ayat (r) dan (2), Pasal 28I ayat (1) UUD
1945 dan (2) ULID 1945. Para pemohon mengajukan agar pasal-

pasal bermasalah dalam UU PNIS yang mengancam kebebasan

beragama di atas dibatalkan.

b. Putusan MK
Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang telah

dipaparkan selama persidangan maka MK menolak permohonan

tersebut. Ada beberapa alasan yang menjadi acuannya. Menurut
MK, pasal-pasal penodaan agarna harus dilihat juga dari aspek

filosofisnya selain dari aspek yuridis. Secara filosofis bertujuan

menempatkan kebebasan beragama/berkeyakinan dalam
perspektif keindonesiaan. Praktek kebebasan berkeyakinan di
Indonesia menempatkan "aspek preventif" sebagai pertimbangan

utama dalam suatu masyarakat yang heterogen.

Kebebasan berkeyakinan yang diberikan kepada setiap

manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan

kebebasan an sich. Adanya hak kebebasan berkeyakinan, harus
juga diikuti dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan
HAM bagi setiap orang.

Hadirnya negara dalam pencegahan penodaan agama

berangkat dari konsep negara hukum (the rule of law), yang
rrnna negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak
asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang
berkeadilan. Peran negara ini diaplikasikan untuk memastikan

3 lnternational Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang disahlan pada 16 Desember

1966 dan efekbJ berlaku pada Z ll,.arct 1976.

4 General Comrnent Nomor 18: Non-discrimination : 10/11/89. CCPR.

5 Resotusi Majelis Umum PBB 35/55 pada 25 November 1981 tentang PenghaPusan Intoleiansi
dan Diskriminasi AgaIna.
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bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama/berkeyakinan,
s€seorang nrirupun kelompok tidak melukai kebebasan beragama/
berkeyakinan orang lain. Negara bertindak sebagai "wasl( -

Kebebasan melakukan penafsiran terhadap suafu agama tidak
bersifat mutlak atau absolut. Penafsiran juga harus "dikontrol",
yang dalam kontrol tersebut bisa berupa dialog
dengan metodologi yang unrum diakui oleh para penganut agama
agar tidak menimbulkan reaksi yang meng:rncam keamanan
dan ketertiban umum apabila dikemrrkakan atau dilaksanakan
di muka unun Hal itu sesuai juga dengan ketentuan Paral 18

ICCPR

Yang terpenting alasan penolakan ini adalah karena
keberadaan pasal tersebut dibutuhkan dan diperkuat dasar
negara pancasila. Pengakuan bangsa Indonesia atas kekuasean
Allah SWT dan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan
pengakuan yang tidak b€rubah baik dipandang secara filosofu
maupun normatif. Sebagai Staatsfundanentalnorm, Pancasila

-tentu saja termasuk di dalamnya sila Ketuhanan Yang Maha
Esa- tidak dapat diubalr- Ini tentunya berHa dengan Grundnerm
yang menurut Hans Nawiasky masih dapat diubah. Den3an
denrikian, penetapan undang-undang ini bertujuan tetap
mengawal kebebasan beragama sebagai konsekuensi amanat dari
sila pertama Pancasilan dalam koridor hukum.u

2 Kewenangan Peradilan Agama

Dilihat dari rentetan sejarah pofitik hukumnya, maka keberadaan
judicial review ini bisa dikatakan sebagai lompatan strategis untuk
memperkuat kewerrangan lembaga peradilan agama -dari perdata
ingin merambah ke wewenang pidana- Sebenamya ada dua kali
pernrohonan bagr pengu,jian undang-undang mengenai kewen.rng:rn
lembaga peradilan agama- Yang pertama adalah pada tahun 2008

6 Diiolah dari putusan Mahkamah Konstitusi RI "Putusan Nom@ 140/PUU-W/2009'. Diunduh
di htip://www.nnhkamahkonstitusi-go-id/indocphp?pagFsidangPutusanPerkara&id=1&aw:l
661F11&kaF1 tanglia.l 12 September 2fl1 pkl 19-m WIB.
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dengan nomor putusan 19 /PUU-VI/ 2008, sedangkan yang kedua
adalah pada tahun 2011 nomor putusan fr /PUU-X./ 2m1. Semua

peimohonan adalah berasal dari orang sama yang bernama Suryanl
Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 49 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agaura yang
kernudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agarrra beserta Penjelasan pasal tersebut terhadap
Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-

2.1 |udicial Review Pertarna

2.7"1 Isi Permohonan Pertarna

Pernohon berpendapat bahwa hak dan/atau kewenangan

konsifusional untuk "bebas beragana dan beribadat menurut
ajaran agama" bagi setiap pemeluk agama adalah agar
dapat menjadi umat beragama yang beriman semprrrur
dan mencapai tingkatan takwa menurut ajaran agama
Pemohon yaitu agama Islam. Permohonan pemohon ini
karena merasakan bahwa hak tersebut telah "dibatasi" oleh
negara melalui Undang-Undang tentang Peradilan Agama
tersebut.

Menurutnya, dalam menjalar*an ajaran Agarrn IsLany

selain setiap orang harus melaksanakan hukum aga-ma

(syari'at) Islam dalam bidang perdata juga harus ternrasuk
pada bidang pidana. Perdata memang sudah fiatur dalarn

peradilan agama Indonesia sesuai pasal yang sekarang
ada, sementara pidana ingin diupayakan pelaksanaarmya-

Pelaksanaan pidana dan perdata ini merupakan perwujudan
dari pelaksanaan yang komprehensif terhadap ajaran agama-

Pelaksanaan komprehensif ini merupakan turunan dari
semangat iman dan takwa.
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Menurut pemohon, inti ajaran agama, termasuk
agama Islam, adalah iirran dan takwa. Dalam pengertian
sederhananya, iman berarti membenarkan apa yang
dikehendaki Allah SWT melalui rasul-Nya. Takwa berarti
melaksanakan segala yang diperintahkan Allah SWi dan
menjadi semua hal yang dilarang.T Aplikasi melaksanakan
segala perintah dan menjauhi segala larangan ini aialah
melaksanakan hukrrm pidana dan perdata. Sementara mana
mungkin bisa melaksanakan, kalau temyata negara har-rya

memberi payung hukum pelaksanaan hukum di ;nuka
pengadilan hanyalah pada aspek perdata? Apabila umat
Islam hanya diberi landasan hukum yang setengah-setengah
dalam menegakkan hukum agama (syari'at), ihr sama artinya
negara ini merobek rasa keimanan waraga negaranya, serta
kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian, jika negara
tidak memberi payung hukum bagi umat untuk menjalanican
hukum agama (syari'at) Islam secara menyeluruh (kaffah),
maka sama saja negara telah mengabaikan hak umat Islam di
negara ini untuk mencapai takwa kepada Tuhan. Padahal hal
itu bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Lnci.,ng
Dasar 1945.

Selain itu, hak Iain yang tidak dipenuhi oleh negara
adalah hak sebagairnana diatur dalam Pasal 28E (1) dan Pasal
28I. Pasal 28E (1) ini merupakan hak setiap warga negara
yang diafur oleh konstitusi untuk beragama dengern bel-ras.

Memrrut pemahaman pemohory tidak adanya payulrg liulu,'lm
bagi peradilan agama dalam bidang hukum pidana selama
ini telah merugikan hak konstitusional pemohon -khususnya
dan umumnya umat Islam- ketika ingin memproses hak
hukumnya dalam bidang pidana. Pemohon beranggapar:
ini dibuktikan dengan pengalaman selama ini bahwa umal

7 Pemohon mengutip dari Khusnul ICratimah, Penerapan Syari'ah Islam: Bercemin padt
Sistem Aplikasi Syari'ah Zarl].an Nabi {Yogyakarta: Pustala Pelajar, 2006), hl'J:L. 26-29.
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Islam tidak mungkin bisa memproses pidananya kecuali

harus berada di peradilan umum, padahal tidak semua

menginginkan ha1 itu karena pasti ada keinginan untuk di
peradilan agama sebagai sarana mencapai takwa.

Pasal 28 I ayat (1) berbicara bahwa hak beragama adalah

non derogable tights. Setiap orang mempunyai hak asasi yang
diiairdn konstitusi untuk menjalan ajaran agarnanya dengan

tipe hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan aPaPun.

Menjalankan agama dengan fuiuan mencapai takrara" dengan

demikian, juga merupakan hak non derogable. Berdasarkan

penafsiran seperti ini, maka jelas Payung hukum yang
disediakan negara untuk peradilan agama belurrr memenuhi
amanat konstitusi ini.8

2.7-2 Putusan MK
Menanggapi argumentasi yang disampaikan pemohon

seperti ini, Mahkamah menolaknya dengan beberapa
alasan. Antara posita dan petitum pemohon menunjukkan
ketidaksesuaian. Petitumnya meminta pencabutan terhadap

Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama tentang kompetensi
absolute yang dinLilikinya -yalcri beberapa hukurn perdata-,

sedangkan sebaliknya positanya meminta perluasan
wewenang; yakni ag.r mempurryai kompetensi absolute yang
mencakup hukurn pidana (iirayah). Di sini jelas terdapat

rasionalisasi hukrrm yang tidak kuat yang diajukan pemohon.

Di samping berdasarkan kelemahan tersebut, dinyatakan
bahwa Malrkamah tidak berwenang menambah kompetensi

absolute Peradilan Agama sebagaimana dituangkan dalarrr

Pasal a quo. Mahkamah merujuk pada Pasal 24C UUD 7945

dan Pasal 10 UU MK yang menyatakan bahwa MK hanya

mempunyai kwenangan untuk menguji konstitusionalitas

8 Diolah dari pendapat pemohon yang tertera dalarn Putusan Nomor 19/PUU-VI/2008. DaPat
didownload di http://portal.malkamahkonstitusi.go.id/elaw/mgs8ufsc89hFg/Putusan 19-PUU-
.r'I 2008_12_Agustus-08a.pdf. Pkl. 19.32. l1'IB.
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undang-undang dan membatalkannya apabila terbukti
bertentangan dengan UUD 1945, baik dalam pengujian materil
dan formil. Penafsiran ini sesuai dengan prirsip hukum bahwa
Ma}kamah hanya dapat bertindak sebagai negative legisLator

dan sama sekali tidak mempunyai kewenangan melakukan
penambahan terhadap isi peraturan (positive legislator).

Terkait dengan pasal-pasal dari UUD 1945 yang dikutip
sebagai bahan uji terhadap Pasal 49 (1) UU Peradilan Agama,
Mahkamah tidak setuju dengan dengan pemohon. ,{kan
tetapi, sejauh pemantau.rn dalam penelitian ini, argument
yang disampaikan Mahkarnah dalam hal ini belum
pada point uatama yang disampaikan pemohon. Apa yang
menjadi keberatan pemohon terhadap eksistensi Pasal 49
ayat (1) UU Peradilan Agama adalah bahwa pasal tersebut
belum memberikan pay'ung hukum bagi urnat Islam untuk
melaksanakan ibadahnya secara kaffah. Ini disebabkan pasal
ini hanya mengatur bentuk aktivitas ibadah yang hanya di
bidang perdata, sementara kaffah tersebut mengharuskan
pelaksanaan ibadah baik dalam perdata maupun pidana,
Pelaksanaan ibadah yang kaffah, bebas, non derogable ini
sebagairnana yang diatur dalam Pasal 28E,28I,29.e

Jawaban Mahkamah masih berputar pada aspek
permukaan. Ma}kamah menjawabnya dengan argurrrentasi
mengenai paham kenegaraan Indonesia mengenai hubungan
antara agama dan agama. Menurut Mahkamah, Indoncsia
bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu
agama tertentu, namur Indonesia juga bukan negara sekuler
yang sama sekali tidak memperhatikan agama. Jika yang
pertama menyebabkan negara tidak menjamin hak secara

konstitusional bagi agama lain selain agama yang disetujui
negara, sementara yang kedua negara menyeralkan urusan
agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat.

9 Diolah dari argument Mahkamah Konstitusi RI. Ibid.
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Jawaban Mahkamah belum secara mendalam menanggapai

argumentasi mengenai tuduhan adanya pertentangan Pasal

49 (1) tru Peradilan Agama dengan Pasal 28E, Pasal 28I dan

Pasal 29. |awaban tersebut baru menanggapi secara mendalam

argumentasi pemohon yang menyatakan bahwa negara

Indonesia adalah berdasarkan iman dan takwa. Menurut
Mahakamah, Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan

Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk
menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Sesuai dengan

dasar falsafah Pancasila, hukum nasional harus menjamin

keutuhan dan integrasi wilayah ne1ata, serta menjadi
entitas yang turut serta membangun toleransi beragama

yang berkeadilan dan berperadaban. Hukum nasional tidak
sepatutrrya menjadi entitas yang hanya memihak kepada salah

satu agana, justru diharapkan menjadi faktor integrasi yang

merupakan alat perekat dan pemersatu bangsa.

Jawaban yang diperlukan oleh pemohon adalah mengaPa

hukum pidana Islam tidak diberlakukan di Indonesia
dan menjadi kewenangan peradilan agama. Sebenarnya

pertanyaan ini bisa dijawab dengan singkat karena politik
hukum Indonesia belum menghendaki pemberlakuan
hukum pidana Islam. Akan tetapi, jawaban seperti ini belum
disampaikan secara eksplisit di dalam dsalah putusannya.

Mahkanah baru menjelaskan mengenai rasionalisasi posisi

hukum lslam sebagai sumber hukum. Hukum Islam memtmg

menjadi sumber hukum nasional, tetapi hukum Islam
bukarilah satu-satunya sumber hukum nasional sebab selain

itu juga masih terdapat hukum adat, hukum barat, serta

sumber tradisi hukurrr lain yang menjadi sumber.

2.2 |udicial Review Kedua

Pada tahun 2011, pemohon mengulangi pengajuan judicial

review terhadap pasal yang sama dengan alasan karena
menemukan argumentasi baru. Dalam pengajuan yang kedua
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ini, sebenarnya tidak ada perbedaan mengenai alat uji pasal-

pasal dari UUD 1945. Pemohon mempermasalahkan beberapa

point permohorurmya yang dianggap tidak ditanggapi secara

proporsional oleh Mahkamah. Pemohon memprotes bahwa
yang merrjadi fokus permohonan adalah mengenai keterbatasan

kewenangan peradilan agama tersebut, bukan dasar yang melatar

betakangi adanya UU Peradilan Agama. Jika Mahkarnah hanya
mempertirrbangkan kepada latar belakang adanya UU Peradilan
Agama, maka benarlah kalau berpendapat bahwa UU tersebut

sebagai aturan turunan unfuk mengemban amanat dari pasal

24 terrtang kekuasaan kehakiman. Sehingga keberadaan pasal

49 ini adalah menjadi barang yang mengikut kepada pasal 24

I,JTJD 194.5.

Pemohon juga keberatan jika dikatakan bahwa hukum
agama (syari'at) sangat bertentangan dengan kemajemukan
bangsa- Kecurigaan ini menyebabkan syarilat dianggap tidak
menjungjung tinggi toleransi beragama. Anggapan semacarn

ini melahirkan tuduhan bahwa penerapan hukurrr pidana Islarn
akan mengakibatkan disintegrasi bangsa dan menghancurkan tali
pensatuan antar warga negara. Keberatan pemohon ini didasari<an

pada argunrent bahwa syari'at Isla-m jelas-jelas sangat menghargai
kemajemukan, perbedan suku, bangsa, ras dan agama, sehingga

tidak diragukan lagi semangatnya untuk menjunjung tinggi
toleransi Semangat ini bisa dilihat dalam ajaran agama yang
menjadikan aspek hablu rrrinannas (hubungan dengan manusia)

nrenjadi pra syarat kesempurnaan beragama masing-rnasing
individu. Menurut pemohorl dengan demikian sangat tidak adil

iika perrerapan hukum Pidarn Islam tidak mendapatkan payung
hukunurya hanya karena tuduhan akan menjadi faktor pemicu

disintegrasi bangsa.

Akan tetapi" sebab permohonan yang kedua ini lebih
banyak menyodorkan teorinya tentang penerapan hukum
pidana Islarn rlalam perspektif hubungan agama dan negara,
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maka Mahkarnah berpendapat bahwa pengajuan yang kedua
ini tidak jauh berbedanya dengan pengajuan yang pertama.

Batu uji pasal-pasal dari UUD 1945-nya tidak ada yang baru.

Berdasarkan fakta seperti ini, maka permohonan kedua ini
termasuk permohonan yang masuk kategori yang harus ditolak
sesuai amanat peraturan. Ini sebagaimana diamanatkan pasal 42

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang
Pedoman Beracara dalam perkara Pengujian Undang-undang
pada ayat (1) yang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/
atau bagian dalam UU yang telah diuji tidak dapat dimohonkan
kembali. Permohonan kembali boleh dilakulan apabila memenuhi
persyaratn bahwa alasan konstitusionalitasnya berbeda sesuai

dengan amanat ayat (2) pada pasal yang sarna.lo

2.3 Refleksi dan Diskusi Mengenai Putusan MK

2.3.1 Putusan MK Pertama

Putusan pertama ini tidak mengabulkan pemohon untuk
menghapuskan pasal tentang pencegahan penodaan agama.

Ini menggunakan dasar bahwa Indonesia adalah negara

yang berke-Tuhan-an yang Maha Esa sebagai aplikasi dari
Pancasila. Adanya undang-undang tersebut dimaksudkan
agar kebebasan beragama tidak sampai menyeret kepada

pelecehan dan penghinaan agama tertentu. Kebebasan
beragama yang diamanatkan konstitusi adalah kebebasan

beragama yang tidak mutlak. Sebagaimana dinyatakan oleh
sila pertama Pancasila tersebut, negara Indonesia menjamin
hak setiap orang untuk beribadah kepada Tuharurya. faminan
ini sebagai pelaksanaan amanat unfuk membangun manusia

yang Berketuhanan Yang Maha Esa. kLilah salah satu keunikan
yang dirniliki negara ini dalam menjamin kebebasan agama

adalah bersyarat.

10 Diolah dari dan Puhrsan Nomor 30/PUU-H/2011. Dapat didownload di http://www.
mahkamahkonstitusi.go-id/putusan/putusan sidang Flnal%20PUTUSAN%2030%20Pengadilan%20
Agama9!20TELAH%20BACA.pdf- Pkl 19,45 WlB,
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Pemidanaan yang dimiliki oleh negara ini dimaksudkan

sebagai aplikasi peran negara sebagai penjaga stabilitas
keamanan, ketertiban dan kedamaian setiap warga negara

dalam melaksanakan ajaran agamanya. Hukum sebagai alat

negara untuk melaksanakan ketertiban memberi ketentuan

untuk mengkriminalisasikan setiap pemeluk agama yang

melakukan penghinaan dan penodaan agama. Kebebasan

beragama yang juga diberikan konstitusi tidak boleh
digunakan untuk melakukan penodaan agama.

Melalui putusannya ini, MK meletakkan UU No.1/PNITS/

Th.1965 untuk mengontrol kebebasan berkeyakinan agar

tidak menimbulkan penodaan agama. Memang diakui bahwa

menafsirkan terhadap suatu ajaran merupakan kebebasan

berpikir setiap orang. Akan tetapi, penafsiran tersebut

haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama

melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran

agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing. MK
menafsirkan negara berdasarkan pada Pancasila. Konsep ini
berarti bahwa negara bukan berdasarkan satu agama, tetapi
juga bukan negara sekuler. Negara tidak identik dengan

agama tertentu karena negara melindungi semua agama

yang ingin dipeluk rakyatnya asalkan tidak menyimpang.

Negara juga tidak melepaskan agama dari urusan negara.

Negara beratnggungjawab atas eksistensi agama, kehidupan

beragama dan kerukunan hidup beragama. Keterkaitan antara

agama dan negara di lndonesia dapat dilihat dari lembaga-

lembaga keagamaan, peraturan peruldang-undangan yang

berkaitan dengan agama atau kehidupan keagamaan, dan

kebijakan-kebijakan lain yang bertalian dengan kehidupan
keagamaan.ll

-n Ahmad Sukardja, Ptagam Madrnah dar UUD 1945 oakarta: Unive$itas Indonesia Press,

1995), hrtn. 146.
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Pengaturan untuk mencegah lahirnya perilaku penodaan

dan pelecehan agama merupakan kebutuhan dasar yang
diberikan oleh negara. Kebutuhan dasar atau hak asasi ini
merupakan amanat konstitusi yang harus dipenuhi oleh

negara sebagaimana negara juga harus memenuhi kewajiban
jaminan atas kebebasan beragama. Antara pencegahan atas

penodaaan agama dan jaminan atas kebebasan beragama

adalah ibarat dua sisi dari satu koin uang. Keduanya tidak
dapat dipisahkan. Jika salah satunya diabaikan maka tujuan
salah satunya tercapai. Kebebasan beragama tidak akan
berjalan baik apabila pelaksanaan kebebasan tersebut justru
menimbulkan penodaaan terhadap yang lain.

Berdasarkan jaminan konstitusional terhadap kebebasan

penafsiran, rraka memang diakui bahwa menafsirkan terhadap

suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan

berpikir setiap orang yang bera da pada forum internum. Akan
tetapi, pena{siran tersebut haruslah berkesesuaian dengan
pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar

berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu
kitab suci masing-masing. Ini artinya bahwa kebebasan

melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat

mutlak atau absolut. Penafsiran juga harus "dikontrol" , y^8
dalam minimalnya, kontrol tersebut bisa berupa dialog di
muka umum.

Ketiga komponen itu -agama, hukum dan negara- apabila

disatukan akan membentuk lingkaran konsentris yang
merupakan suatu kesatuan dan berkaitan erat antara satu

dengan lainnya. Agama sebagai komponen pertama berada

pada posisi lingkaran yang terdalam, karena ia merupakan
inti dari lingkaran itu. Kemudian disusul oleh hukum yang
menempati lingkaran berikutnya. Negara sebagai komponen
ketiga berada dalam lingkaran terakhir. Posisi tersebut
memperlihatkan bahwa dalam lingkaran konsentris ini,
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negara mencakup kedua komponen yang terdahulu yaitu
agama dan hukum.l2

Berangkat dari ketiga komponen di atas, UU ini
berguna menjamin kerukuran beragama agar tidak diru:;ak
oleh kebebasan beragama. Negara nemiliki peran sebagai
penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk
mewujudkan FIAM yang berkeadilan. Negara memiliki peran
untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan
beragama seseorang tidak melukai kebebasan beragama
orang lain. Di sinilah negara akan mewujudkan tujuannya
yakni untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (the b.,est

Iife possible).

2.3.2 Putusan MK Kedua

Upaya perluasan kewenangan peradilan agama yang
dilakukan dalam |udicial Review ini mempunyai target
kewenangan absolut pada bidang pidana. Inilah yang agak
menyulitkan dan tidak menjadikan sikap koiektif umat Isla;m.
Apalagi pemberlakuan hukum pidana Islam belum menjadi
kebufuhan dasar umat Islam karena rumusan takwa sep,:rti
yang diutarakan pemohon di atas sebenarnya juga pe:rlu
mendapat tinjauan ulang. permohonan ini muncul kart,na
keekstriman memaksakan penafsiran. Sebenarnya permohorran
pemohon ini disebabkan beranggapan bahwa hukum pid,:na
yang diaplikasikan di Indonesia haruslah hukum pidana yimg
sesuai dengan bunyi tekstual sebagaimana tercantum dat rm
Al Quran dan Hadits.

Gagasan pemberlakuan hukum pidana Islam sendiri. di
tubuh umat Islam, mengalami variasi yang luar biasa banyakriya.
Singkatnya terdapat dua kubu, yakni kubu substansial dan
tekstual. Kubu yang tekstual ini memperjuangkan agar huk:rm

1? Muhammad Tahir Azhary, Negara hul<um: studi-studi tentang prinsip-prinsipnya. d: ihat
dari segi Hukum Islam dan Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa {irri
flalarta: Bulan Bintan& 1992), hlm.43.
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pidana Islam yang dipraktekkan adalah sesuai dengan bunyi
teks. Seperti pencurian untuk potong tangan, rajam untuk
pelaku zina, cambuk unfuk peminum khamr, dll. Sementara

kelompok subtsansial mengarrrbil tujuan substantifnya dari
ayat tersebut. Di sini hukum pidana Islam lebih diposisikan
sebagai kekuatan preventif moralis dalam bertindak sebagai

complementer bagi penegakan hukum pidana umurn yang
repressive.13

Sebagai contoh mengenai hukuman potong tangan dari
pencurian, maka kelompok ini memahaminya bahwa bunyi
teks tersebut mempunyai tujuan yang tersirat, atau yang
sering disebut sebagai god intention (maqashid syari'ah).
Menurut kelompok substantif, teks tersebut semata-mata

ingin memberi hukuman bagi pelaku pencurian berupa
penghilangan kekuasaannya untuk bisa mencuri kembali.
Penghilangan kekuasanaan untuk mencuri ini tidak selamanya

harus dengan menggunakan pemotongan tangan, tetapi bisa

ditempuh melalui jalan penjara.la

Dengan demikian, apabila telah memenuhi tujuan syari'ah

ini, maka sarrra saja telah menjalankan hukum pidana Islam,

karena pada prinsipnya mempunyai keszrnuran, tetapi hanya

mempunyai perbedaaan dalam hal cara. Menurut kubu ini,

13 A. Malik Fajar, "Poket Hukum Pidana Islaru Deslaipsi Analisis Perbandingan dan Kitik
Konstruktif", dalam Jaenal Aripin dan M. Arskd Salim cP (Fd-) Pidana Islarn di Indonesia:
Peluang Prospek, dan TantangarL $akartai Pustaka Firdaus, Zt01), hlm. 18.

74 Apa yang tertulis dalam teks bukanlah segalanya karena pelaksanaannya iuga harus
mempertimbangkan konteks- Peristiwa semacam ini pemah tetadi saat Umar ibn Khotob tidak
memotong tangan pencuri karena pada saat ifu negara s€danB kesulitan pangan dan si pencuri
memang mengaurbil bahal makanan dari orang kaya karena lapar. Pemutusan hukuman
yang berdasarkan konteks ini kemudian mengalani kristalisasi dengan lahirnya kaidah dalam
hukum lslam "hukum ihr ditetapkan berdasarkan ada atau tidaleya 'illah". Potong tangan tidak
dilaksanakan karena causa hukumnya tidak terpenuhi (mencuri bukaa dalam keadaan terdesak).
'Illah atau causa hukum itu dikejar untuk mencapai maslahat Lihat Muhammad Khalid Mas'ud,
Filsafat llukum lslam dan Perubahan Sosial, peneriemah Yufian Wahyudi Asmin (Surabaya: Al-
Ikhlas, 195), hlm. 226 dan Abu Ishaq Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syari'ah (Libanon:
Dar al-Kutub al-Ilmi'ryah, 2005), Juz I, hlm- 196
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jika ada pencuri yang kemudian diproses di pengadiian
urrrum, maka dengan demikian, yang bersangkutan triah
memenuhi kewajibannya untuk dihukum dengan c lra
yang Islami, karena pada dasarnya dia juga telah menerrra
hukuman yang diinginkan peraturan mengenai hukurnan b"gt
pencuri sebagaimana diatur dalarn Islam, Pada judicial rev,ew
it i it g* membangun politik hukum perluasan wewer'{rg
peradilan agama ke wilayah pidana, tetapi terbentur politik
hukum pemberlakuan hukum pidana Islam yang beiunr
kesampaian, apalagi juga belum adanya kitab undang-und.ing
hukun pidana Islam.

Oleh sebab itulatr, keputusan MK di sini tidak nreleku-=n
legitimasi berlakunya hukum pidana Islam tersebut un:uk
menjadi kewenangan bagi peradilan agama. Pemberlak, ran
hukum pidana Islam bukanlah suatu kebutuhan yang
mendesak bagi umat Islam. Jikalau negara tidak rnenerapkan
hukum pidana Islam maka hak asasi warga negara yf,ng
beragama Islam tidak kesulitan untuk menyempurla kan
pelaksanaan ajaran agamanya. Ini berbeda dengan penod, .an

agama karern tanpanya akan menyebabkan kebebasan da,.m
menjalankan ajaran agama rentan terancam-

Legislasi keberlakuan hukum pidana Islam urenjadi
wewenang peradilan agama bukanlah hak dasar bagi setiap
orang. Tanpa adanya legitimasi berlakunya hukum pidarn
Islam sekalipun, hak setiap wzrga neg.ra untuk rnendapat
keamanan dan ancaman dari pelanggaran atas haknya
dari orang lain tidaklah hilang. Kemudian ada pe; tanyaan
yang masih muncul, yang mempertanyakan tentang
pengistimewaan urrrat Isla-m dengan legitimasi berlakunya
beberapa undang-undang tertentu yang bernuansa Islarn
sekaligus mempunyai peradilan sendiri (peradilan agama).
Sebenarnya ini payung hukum pemberian kewenangan ini
disebabkan karena yang diatur adalah perbuatan hukum
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yang apabila dilakukan oleh urrat Islam tanpa memenuhi
ketentuan hukum agama maka menyebabkan perbuatan
tersebut tidak sah. Sementara kompetersi hakim di peradilan

umum tidak dipersiapkan unfuk mengr,rasai hukum-hukum
agama tersebut.

Di antara perbuatan hukurrr yang tidak sah apabila tanpa

memnuhi hukum agama adalah: masalah pernikahan, hibah,

waqf, talak. Ini semua menyertakan akad berlandaskan syar'i
yang menladi faktor sahnya tindakan hukum. Pewarisan juga

menggunakan ukuran-ukuran yang ditentukan dalam syari'at.

Transaksi syari'ah juga menggunakan pola-pola khusus yang
hanya dimiliki syari'ah. Denagn demikian, kekhususan seperti

inilah yang menjadikan ini wajar dan memang menjadi
kebutuhan agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan
agama. Kebutuhan dasar inilah yang jug a neryadi bargaining

power negara harus mengambil peran menyediakan lembaga

khusus dalam rangka mengurusi pelaksanaan kehidupan
beragama.

Argumen pemohon yang mendasarkan bahwa pelaksanaan

perdata Islam dan pidana Islam merupakan syarat setiap

Muslim dalam mencapai iman dan taklva yang sempuma
hanyalah penfasiran pribadi pemohon dan belum teruji.
Penolakan atas permohonan tersebut berdasarkan pada politik
hukum negara ini yang belum menghendaki penerapan
hukum pidana Islam (yakni belum ada Kitab Undang-undang
Hukum Pidana Islam). Dengan demikian, mana mungkin
Mahkamah bisa memberi kewenangan pidana kepada
peradilan agama kalau hukumnya belum dipositifisasi?
Tahapan strategis perluasan kewenang absolut di bidang
pidana ini belum didukung perangkat hukum materilnya. lni
sangat berbeda sekali dengan perluasan kewenangan absolut

di bidang perdata yang selalu beriringan dengan perangkat

hukum materilnya, baik pernikahan, waris, wakaf, zakat dan
ekonomi syari'ah.
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C PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan latar belakang di atas, m.-,ka
kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Pertama, alasan MK memberi legitimasi negara (melalui peraditan
umum) ':ntuk terlibat dalam mengatur pelaksanaan kehidupan beragama
melalui instrumen hukum pidana (UU No. 1/PNI€/Tanun 1965) adelah
adanya hubungan mufualisme antara pencegahan atas penodaan agana
dan jaminan atas kebebasan beragama. Negara mempunyai tu,3as
untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam kehidu:,an
masyarakat-termasuk dalam kegiatan mereka menikmati kebebasan
dalam mengaktualisasikan ajaran agamanya. Jaminan kebebasan ini
bisa berbalik arah menjadi sumber kekacauan dan chaos ana*,ila
disalahgunakan menjadi penodaaan agama. Untuk itulah iaminan a3ar
pelaksanaan kehidupan beragama berjalan tertib -sebagai buah adailya
hak asasi setiap warga dalam kebebasan beragama- perlu diperkuat
melalui kewenangan negara mengkrirninalisasi pelaku yang menyirnpang
(melakukan penodaaan). Jaminan ini berlaku bagi setiap agarrra, iadi
tidak terkhusus untuk Islam atau kepentingan kelompok may oritas da:am
agama tertenfu saja karena sesunggulurya tujuan sedari awal adalah u, uk
mengikuti amanat kosntitusi. Ini sekaligus menepis tudingan bal"wa
legitimasi kewenangan kriminalisasi atas pelaku penodann agama ini
hanya untuk mengakomodasi kepentingan kelompok mayoritas. Argumen
ini menepis sangkaan bahwa Indonesia adalah negara agam;r karena
tidak terbukti memihak agama tertentu saja atau Indonesia adalah negara
sekuler karena memisahkan urusan agama dari negara. Aka'r tetapt
lndonesia berdasarkan Pancasila, yang dengan berdasarkan prnafsiran
atas Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga MK memperkuat kewenangan
negara (melalui peradilan umum) untuk mengawal pelaksanaan kegiatan
beragama dengan instrumen hukum pidana semata-mata agar kebebasan
beragama tidak berubah menjadi penodaan agama.

Kedua, alasan penolakan yang sifatnya teknis adalah karena MK
tidak mempunyai kewenangan menambah kewenangan lembaga negara.
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Selain alasan teknis ini, yang menarik adalah alasan argumentatif.
MK menolak apabila pemberian kewenangan bagi peradilan agama (

melalui UU No. 3/2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7/1989) untuk
melaksanakan hukum pidana tersebut dikaitkan dengan kewajiban

negara memberi jaminan atas pelaksanaan kegiatan beragarrra bagi urrrat

Islam. Tidak adanya wewenang tersebut tidak bisa dikatakan bahwa

negara telah lalai atau mengabaikan pemberian jartnan hukun bagi

setiap rvarga negaranya unfuk melaksanakan ajaran agamanya secara

utuh. Tanpa pelaksanaan hukum pidana Islam sekalipun, umat lslam

tetap bisa mencapai derajat taqwa. Seorang Muslim yang menjalani

proses pidananya di peradilan umum sekalipun sesungguhnya yang

bersangkutan tidak berdosa dan hukumarmya tetap sah sebagai hukurnan

di mata agama. Ketiadaan penegakan hukum pidana Islam di lingkup
peradilan agama tidak menyebabkan hilangnya hak asasi umat Islam.

Oleh sebab itu, MK melalui putusannya tidak perlu mendorong adanya

wewenang penegakan hukum pidana Islam di lingkup peradilan agarna.

Kesediaan umat Islam mengikuti proses pidana di peradilan umum

sudah cukup baginya terlepas dari tuntutan pidana Islarn karena pidana

tersebut sudah disepakati sebagai substansialisasi dari materi pidana

Islam. Dalam banyak ijtihad hukum bahwa pelaksanaan hukum pidana

Islam tidak selamanya harus tekstual. Apabila pelaksarnan pidana sudah

dilaksanakan melalui prosedur pidana umum, yang bahkan sudah

mencukupi semangat/substansi krirninalisasi dalam hukum pidana

Islam, maka penerima hukuman sudah terbebas dari dosa agarna dalam

kapasitasnya sebagai Muslim. Argumentasi seperti ini sudah cukup

bagi pilihan putusan MK tersebut untuk ditarik kesesuaiarmya dengan

semangat Ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, perlu diingat bahwa

pelayanan negara kepada warga negara tidak didasarkan pada ukuran

besar (mayoritas) dan kecil (minoritas) pemeluk aga;rra, suku atauPun

ras. Oleh sebab itu, apalagi judicial review ini menyangkut permohonan

pemberlakuan hukum public, maka hukum pidana Islam bukanlah satu-

satunya sumber, sebab selain hukum Islam, hukum adat, dan hukum

barat, serta sumber tradisi hukum lain pun menjadi sumber hukum
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nasional. Logika berfikir serupa juga berlaku dalam mempertahankan
pasal-pasal tentang pencegahan penodaan agama yang bertujuan untuk
menjamin kepentingan seluruh agama dari penistaan orang yang tidak
bertanggr:ngjawab.
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KONSTITUSI HAK ASASI MANUSIA:
MENELAAH PEMBUKAAN UUD 19451

SEBAGAI SUMBER KONSTITUSI TENTANG
HAK ASASI MANUSIA

Nurhidayatullah, LLM., M.H.

Absttact

The basic problem that znill be aypeared in the article is u,lry Indonesia able

to applicate four iliffermt constitutions, especially, on Humnn Rights, llUD 1,945,

with the foundation of only Preambule of UUD 1945 anil Pnncasila. From this
question, indeed, we should sddress to the legal policy issues, approximately,
political fghfing to build legal policies. Pancasila and UUD 19/15 should be lay
dawn as a source from source of laws thnt exist in lndonesia, zrilrcre Pancnsila
and Pretmbule of UUD '1.945 as a r{lection from the oalues and philasophic
of lndonesian. Howeaer, it should be built an institution tlmt cnn control the

smandemen of UUD 1-945 , so it is not only based on politic interest, but also tirre

1 Pembukaan (P re a m b u I e ): Bahwa sesunggulmya kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu, mala penjajahan di ata.s dunia harus dihaprska4 karena tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan kemerdekaan
Indonesia telah sampailah kepada saat yang beibahagia dengan selamat sdrtausa mengantarkan
rakyat lndonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat mkhmat Allah Yang Malra Kuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luiur, supaya berkehidupan kebangman yang bebas, maka ftkyat
lndonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu unfuk membentuk
suahl Pemerintah Negara lndonesia yang melindulgi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajulan keseiahteraan unrun! merrcerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kern€rdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, maka disusudah Kemerdekaan Kebangsaan lndonesia itu dal^m suafu
Undangundang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalarn suatu susrflan Negara Republik
Indonesia yanS berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketulunan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Pe$atuan Indonesia Dan Kerakyatan yang dipimpin oL:h
hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, s€rta d€ngan meryuiudkan ssa: r
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pembukaan UUD 1945.
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is deliberution of judicial-philosophic to the amandernen. Thus, the institution
should hroe cofipetencc in juilicial reoiew ltom UUD 1-945 to Preambule
of UUD L945 ottd Poncasiln, as a source from source of laws in Indonesia.

A. PENDAHI,JLUAN

Beberapa saat yang lalu santer terdengar isu bahwa Indonesia
memerlukan kembali am;rndemen terhadap Undang-Und angDasar 1945 .2

Isu ini meluas dan direspon beragarn oleh sebagian kalangan. Beberapa

respon positif oleh pakm hukum tata negara seperti dikemukakan oleh
Yusril Ihza Mahendra seiring dengan beberapa ketentuan yang terdapat
dalam UUD 1945 yang dirasa masih kurang sempurna dan masyarakat

suciah menginginkan arnandemen ini. Salah satu hal yang masih kurang
adalah tentang porgpri:ran terhadap lembaga tinggi negara dan beberapa

persoalan liain

Merrjadi rahasia umum bahwa di Indonesia sampai saat ini belum
ada lembaga tinggi negara yang mempunyai wewenang penguiian
peraturan perundang-undangan (undang-undang dasar) terhadap
pembukaan undang-undang dasar (Pancasila) yang notabene adalah
surnber dari segala sunrber hukum di Indonesia. Memang benar, tidak
setiap negara di dunia dalam konstitusinya mempulyai pembukaan
yang menjadi ideologi bangsa. Namun, saat ini, Indonesia memilikinya.
Sehing;ga sebenarnya peraturan tertinggi di Indonesia di atas UUD 1945

adalah Pancasila. Implikasinya sampai sekarang belum ada jawaban

yang pasti apabila ada pertanyaan bagaimana kalau materi yang sama

diuji materiilkan terhadap undang-undang dasar yang berbeda karena

telah terjadi amandemen terhadap undang-undang dasarnya. Mungkin

2 Ketlra DPD R! Bambang Soerco mengatakan "Amandemen kelima UUD 1945 sangat
pentin& karera m.rupalen pcrminlaan masyarakat di daerah" http://wartapedia.com/politik/
birokrasi/2380-isu-amandernendpd-usulkan-pembalan-kelima-uud-45.htn1. agenda utama dpd
2012 adalah amardemen kelinra uud 1945 sunrber http:/ / www-peliiaonline.com/ read-cetak/ 10823/
agenda-utama-dpd-Z)12-adalah-.amandernen-kelirna-uud-1945/- dpd menghendakr amandemen
uud 1945. sumber http://www-antaramataraur.com/berita/index.php?mbrik=2&id=20351, akses

]i maret 2012
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satu-satunya alasan yang dapat di benarkan adalah asas nebis in idem.3

Persoalan ini muncul karerra, pengujian undang-undang terhadap undang-
undang dasar yang selana ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi
hanya memakai sudut pandang kebenaran undang-undang dasar.
Sehingga akan berubah pula sudut pandangrrya apabila yang menjadi
acuan selama ini, undang-undang dasarnya, berubah.

Di negara yang berpahan ruIe of law seperti Indonesia4, terdapat
beberapa unsur yang musti ada dalam konstitusinya. Sepertihalnya
supremasi hukum, equality before thc Imo danyanglidak kalah pentingnya

adalah terjaminnya hak asasi manusia di dalam hukumnya. Dari kesemua

unsur yang ada" hak asasi manusia merupakan salah satu materi yang
menjadi suatu keniscayaan bagi suatu negara demi mencegah terjadinya
pelanggaran HAM. Hd ini dilakukan karena seringkali pihal yang
melakukan pelanggaran HAM bukan orang lain, akan tetapi malah
negara (penguasa) terhadap rakyatrya.

Saat ini pengaturan IIAM yang ada dalam Konstitusi Negara
Kesatuan Republik Indonesia terdapat dalarn Pasal 28 A sampai dengan
Pasal 28 J. Pasal ini merupakan pasal tambahan setelah dilakukannya
amandemen ulang terhadap UUD \945 pada tahun 1999 sampai dengan
2002- Amandemen ini memberikan ketentuan yang begitu luas tentang
HAM yang berimplikasi pada semakin banyaknya ketentuan IIAM yang
ada di dalam konstitusi Indonesia. Sehingga ketentuan HAM yang ada

dalarn konstitusi sekarang antar lain Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat
(2), Pasaf 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34, kemudian Bab XA
tentang HAM Pasal 28A salrrpai dengan Pasal 28J.

Meskipun demikian, menjadi persoalan adalah apakah hak asasi

yang diterapkan di Indonesia yang terdapat dalam konstitusi, IJUD
1945, ini benar-benar telah mencerminkan nilai-nilai yang terdapat
dalam Pembukaan UUD 1945. Ataukah ada ursur lain yang berpengaruh

3 N&is in idem adalah salah satu asas dalam ilmu hukum yang menyalakan bahwa suatu perkara
yang sama tidak dapat diaiukan kembali apabila telah memperoleh putusan yang berkekuaLan
huko rn telap,
4 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa "Kedaulatan berada di
tangan Ekyat dan dilaksanakan m€nurut Undangundang Dasar- Dalam hal ini, hukum atau
undang-rmdang adalah pengeiawanralun dari kedaulatan 6kyat.
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terhadap lahinya konstitusi Indonesia. Pasalnya, dari sejak kita merdeka

sampai sekarang, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan

terhadap undang-undang dasarnya hanya dengan sattt preambule Mttlai

dari UUD 1945 sebelum amandemen, Konstitusi RIS, UUDS 1950 sammpai

dengan diamandemennya UUD 1945 mempunyai ketentuan tentang

HAM yang berbeda satu sama lain. Padahal, di sisi lain, Pembukaan

UUD 1945 merupakan suatu kata-kata sakral yang mendasati semua

ideologi yang ada di Indonesia sebagai cerminan dari bangsa sekaligus

negara berdaulat. Kekuatan ideologi ini bukanlah hanya sekadar tercermin

dalarn sebuah tulisan yang tidak mempunyai poroer aPa-apa- Namun

lebih dari itu, kekuatan ideologi ini sudah tercermin hidup di dalam

perilaku bangsa Indonesia sejak nenek moyang kita yang berlangsung

selama ratusan tahun.

Bagi para pakar hukum tata negara, Pembukaan bukan hanya sebagai

sebuah kata-kata salcal semata, melainkan juga sebagai suatu tujuan luhur

bangsa yang tertuang dalarn serangkaian kata di mana kata itu menjadi

benang merah agar negara selalu berpijak pada tujuan luhur tersebut'

Ideologi ini kemudian terbangun ke dalam suatu sistem hukum yang

pertana kali tertuang di dafam konstitusi, Batang Tubuh UUD 1945. Di

dalam konstitusi baru terlihat secara jelas bagaimana pasal per pasaLnya

mengatur dan mengejawantahkan isi dari Pembukaan

Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis ingin memeparkan lebih jauh

mengenai permasalahan bagaimanakah konstitusi FIAM di Indonesia, dan

apakah hukum FIAM di Indonesia benar-benar mcrgacu pada Pembukaan

UUD 1945 sebagai surnber konstitusi ataukah ada unsur lain yang lebih

terhadap konstitusi Indonesia selain Pancasila?

B. HAK ASASI MANUSIA DALAM PRESPEKTIF HISTORJS

Doktrin hak asasi manusia berangkat dari konsep universalisme

moral dan kepercryaan akan keberadaan kode-kode moral universalitas

yang melekat pada seluruh umat manusia dan diidentifikasi terhadap

kepentingan kemanusiaan yang bersifat fundamental. Moral yang bersifat

universal ini di Eropa terkait dengan tulisan-tulisan Aristoteles dalam
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karyanya Nichomschean Ethics yang secara detail menguiaikari suatu
argurnentasi untuk mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat
alamiah.s Oleh karena itu, nilai atau moral yang bersifat universal ini
kemudian berlaku di setiap wilayah sehingga mernbentuk hak asasi
manusia universal. Universalitas hak asasi manusia ini kemudian tidak
memperdulikan adanya status-status yang dapat membedakan mereka
di depan HAM.

Sebagai warga neg.ra yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai-
nilai hak asasi manusia tanpa harus membeda-bedakan status, agama,
ras, golongan, keturunan, jabatan, dan Iain sebagainya6 karena hak asasi
nvrnusia adalah hak-hak yang telah dipunya seseorang sejak ia lahir
dan merupakan pemberian dari Tuhan.T Hak ini tidak boleh diganggu
oleh siapapun. Di sisi lairy definisi lain mengatakan bahwa HAM adalah
hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang
berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Dari
prespektif sejarah hak ini muncul dalam konsep, An Act Declaing the

Rights and Liberfus of the Subject anil Setting the Succession of the Crown
atau akte deklarasi hak dan kebebasan kawula dan tata cara suksesi
raja pada abad ke 17.8

Seiring dengan berkembang pesatnya ideologi HAM, PBB dan
negara-negara Eropa melalui Humnn Rights Commisione mulai gencar
memperkenalkan HAM sebagai nilai universal bagi semua bangsa.
Walaupun sebenarnya ada pula versi lain yang mengatakan bahwa
konsep perlindungan hak asasi manusia sudah ada jauh sebelum Barat

5 Rhona K.M. Smitlr, dW., Hukum Hak Asasi Monusid, Vogyakafia: PUSHAM Ull, 2008), trln. 19.
6 hftp''/ / oryarnsasi.org/pengertian_macam_danjenis-hak_asasi_manusia_ham_ang_ berlaku
umum-globalpelajaran_ilmu ppkn_pmp_indonesi4 akses tanggal 15 Agustus 2010.
7 hF.p:./ / id.w*tpedia.orB/wiki/Hal_asasi_manusia, akses tanggal 16 Agustus 2010.
8 Scot Davidson, Hak Asasi Manusia: S4afih, Teoi dan Praktek dalam Perga lrn Intemasional, Te4.
A. Hadyana Pudiaatmaka flakarta: Pustaka Utama Gmfiti 194), hlEL 2.
9 A Unitetl Natiohs H mon Rights Cofittission Toas fonfied to draf the Declarahon Tle coflflission,
chaited by former United. States first lady Eleanof Rwseoelt, had eighteen nernbets from all oaet the
worlil, most prominently Rene Cassin (France), Clurles Malik (labanon), Pen-Chung Chang (China), and

John Humphrey (Can^dn) Although Rme Cassin is largery credited for tlrdrtitg the document (based on
o bl epint b! lolm Hunphrey), the commission solicitcd. conffiutions from all oaer the ruor]d. Bitth of
the UDHR: The Adoption of the Universal Declaration of Human Rights I Suite101.com http://
melanie-s-pinkert.suitel0l.com/adoption-of-the-udhr-a39330#ixzzlosJbTpTc, akses 12Maret2072.
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mendeklarasikannya yaitu pada Piagam Madinah yang dijadikan sebagai

konstitusi Madinahlo, pada saat Fathul Makkah, oleh Rosulullah. Memang

benar pada saat itu penarnaan konsepnya bukan hak asasi manusia

secara harfiah akan tetapi lebih kepada substansi.

Sebaliknya bagi sebagian kalangan orientalis tidak mengakui bahwa

konsep HAM muncul dari Islam' Tidak hanya itu, banyak pemikir

Barat mengatakan bahwa Islam bertentangan dengan nilai-nilai HAM'

Ini didasarkan pada penyebaran nilai-nilai HAM universal yang

terdapat dalam Llniaersal declaration of Human Rights yang oleh negara-

negara Amerika Latin blok Uni Soviet, Arab Saudi, dan Afrika Selatan

menyatakan abstain.ll Nilai-nilai HAM yang dibawa Barat, bagi negara

Timur ada yang tidak sejalan bahkan ada yang bertentangan dengan

nilai-nilai yang berlaku.

Hak asasi manusia mendapat perhatian yang serius dari beberapa

ilmuwan hukum, seperti Louis Henkif? menyatakan bahwa " the idea

of humon rights is accepteil in principle by all gouernments regardless of

other ideologi, regardless of political, economic, ot social condition" ' Kurang

lebih henkin menyatakan bahwa ide hak asasi mausia pada dasamya

diterima oleh semua ne8.ra-neg.ra di dunia sepertihalnya ideologi lairy

politik, ekonomi kondisi sosial dan sebagainya. Kemudian Robert Traer

menyatakan secara tegas bahwa 'keyakinan pada hak asasi manusia'

akan menjadi sebuah 'konsep global' secara tanpa syarat 13 di mana bagi

sebagian pihak konsep FIAM pada awalnya merupakan konsep yang

hanya datang dari Barat.

10 Konstitusi Madinah atau lebih di kenal dengan Piagam Madinah dibuat (mtuk memPe$atukan

kelompok-kelompok sosial di Madinahmeniadi satu umat yang yang paling penting adalah di

dalamnya tertulis pengakuan terhadap hak-hak mereka demi kepentingan bersama Hal ini

-"*pukun suatu ieladan yang spektaluler dalam sejarah kemanusiaan dalam membangun

masyarakat yang bercorak majemuk Lihat Nlmatul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Anaflilefien

Lllang, Aakarta Rajawali Pers, 2008), hlm. 8.

11 -Tfu 
six communist courltfics ahstaining cbtimed thLt the dzctafatiofl did not Pfooide elxoxSh emphasis

on economic rights. TTD| othef collfitfies also abst^ined, saudi Afabia (citittS conflict @ith Islafiic law)

and South Afriia klhiclx claimed tlg Declan1on weit too far). Read more at Birth of the UDHR: The

Adoption of the Universal Declaration of Human Rights lsuitel0l.comhttP://melanie-s-pinkert.
suite101.com/adoption-of-the-udhr-a39330#ttzz1'osJ74t3r, akses L2 Maret 2012

12 Louis Henkin, The RiShts of Mnn Today, (Boulder: San Fransisco, 1978) hlm. 28

13 Robert Traer, Faith In Huflan Rt8llt (Washingtorr 1991). hlm 216
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Negara-negara Barat disinyalir memang telah memberikan konlribusi
yang signifikan bagi pendekatan intemasional terhadap hak asasi manusia.
Berbagai kontribusi tersebut tidak diragukan lagi telah membantu
pengembangan teori modern hak asasi manusia. Menurut catatan
sejarah, Deklarasi HAM Universal merupakan produk suatu era yang
didominasi oleh Barat, dan sedikitnya telah merefleksikan suatu konsep
Barat tentang HAM. Terdapat pengaruh faham liberal-Barat dalam dra{t
pertama Deklarasi Universal FIAM yang dianggap sebagai suatu standar
besama yang merupakan sebuah pencapaian bagi seluruh umat manusia
dan seluruh bangsa.la

C. PERJUANGAN NILAI-NILAI HAM DI INDONESIA
Dalam prespektif ke-Indonesia-an, hak asasi manusia juga merupakan

hak individu yang dirniliki setiap orang sebagai makhluk Tuhan. Namun
hak individu ini pula dibatasi dengan hak orang lain, sehingga hak
individu tidak boleh mengganggu atau melanggar hak yang menjadi
milik orang lain dengan maksud dan tujuan semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebesan orang lain.rs
Indonesia mencantumkan penjaminan hak asasi manusia di dalam
konstitusinya, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang Dasar ini
merupakan pengejewantahan dari Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila
karena keduanya merupakan sumber dari sumber hukum (UUD 1945)

di Indonesia. Sehingga pada dasamya, hak asasi yang dimaksud pula
merupakan hak asasi yang sesuai pancasila dan pembukaan UUD
1945 dan tentunya dengan kondisi dan kultur masyarakat Indonesia.
Memang,, nilai-nilai ini masih bersifat absrtak dan di kodifikasi secara
teratur dalam suatu ketentuan sebagai landasan konstitusional negara
yang disebut dengan Pancasila.

Berkenaan dengan terdapatnya norma sebagai sumber dari sumber
hukum negara, Hans Kelsen menyatakan bahw a " the hiererchical structure
of the legal order of a state is roughly fls follows: presupposing the basic norm,

14 Mohammed Bedjaou,, Tfu Dificult Adoanceof Human Rights Tcntard llnioersality, Ifl Llnioersality
of Human Rights n a Pluralistic Workl, dilaporkan oleh Dewar Erop4 1990, h1m.45.
15 Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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the constitution is the highest lnel within national law. The constitution is

here understooil, not in a formal, but in a material sense.16 Di sini, Kelsen

mengatakan bahwa terdapat the basic norm yang kurang lebih dapat

diartikan dengan norma dasar menempati posisi pertama sebelum

konstitusi sebagai hukurn tertinggi dalam hukum nasional, termasuk
juga Indonesia yang mempunyai norma dasarnya adalah Pancasila.

Di Indonesia, suatu negara yang tidak luput dalam proses

kemerdekaannya menggunakan asas self determinatioz pada tahun
1945, telah menetapkan bahwa dasar ideologinya adalah Pancasila

dengan sekelumit pengaturan HAM yang terdapat di dalam UUD
1945 sebelun dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Isu agar

memasukurn HAM dalam Undang-undang dasar ini sudah mencuat

ketika pembentukan negara diperjuangkan oleh founding fathers klta.
Perdebatan ini dapat dikerucutkan kedalam dua perdebatan besar yaitu
setuju unfuk memasukkan butir-butir HAM dan tidak mencantumkarmya

di dalam konstitusi. Kubu yang setuju di wakili oleh Mohammad Hatta
dengan Muhamrnad Yamin dan kubu yang tidak setuju diwakili oleh

Soepomo dan Soekarno.

Hatta dan Yamin menghendaki agar jaminan perlindungan HAM
dicantumkan secara eksplisit di dalam konstitusi. Hal ini dilakukan
dengan alasan bahwa penjaminan FIAM sangat perlu dicantumkan agar

negara yang akan dibentuk ini tidak menjadi "Negara Kekuasaan". Hatta

menegaskan bahwa kehadiran negara haruslah diberi rambu-rambu
agar tidak menjelra menjadi leaiathnn.lT Senltentara disisi lain Soepomo

menolak usulan agar ja:rdnan FIAM dimasukkan di dalam konstitusi
negara dengan alasan bahwa negara yang akan fibentuk adalah "Negara

Kekeluargaan" yang tidak berdasar atas paham Perseorangan atau

individualisme. Soepomo meyakini bahwa jika jaminan HAM dimasukkan

di dalam konstitusi berarti ingin menegakkan negara yang berdiri di atas

paham individualisme atau Liberalisme. Argumen ini menyiratkan bahwa

ia cenderung berprasangka baik terhadap negara, negara diyakinia tidak
akan melakukan tindakan-tindakan yang meginjak-injak FIAM rakyatrya.

Hans Kelse& Geaeral'fheory of Lrw and State, (Newyork: Russell&Russell, 7973\, P. 724.

Istilah Thomas Hobbes yang berarti negara memagsa rakyatnya sendiri.

'16
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Namun kita lihat dari perdebatan tersebut sekelumit pengaturan tentang
FIAM yang terlihat dalam Pasal 28, 33, dan M telah diakomodasi di dalam
UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI.IE

D. KONSTITUSI HAM DI INDONESIA: SATU PANCASILA
EMPAT KONSTITUSI HAM
Ismail Suny mengatakan bahwa sebenarnya terdapat tiga

kemungkinan bentuk hukum yang dapat menampung ketentuan hak
asasi manusia, yaltu:le Pertnma, menjadikarmya bagian integral dari ULID
1945. Hal ini seperti yang te{adi pada Piagam Hak-Hak Kewarganegaraan
yang merupakan amandemen pertama sampai amandemen kesepuluh
Konstitusi Amerika Serikat. Kedua, rnengat:.:rnya di dalam ketetapan MPR.

Namun sayangnya ketetapan MPR ini biasanya tidak mencakup sariksinya

secara mendetail, hanya garis-garis besar halauan negara. Seperti halnya
a declaration of general pinciple tanpa adanya akibat hukum sarrra sekali.

Ketiga, mencantumkalnya dalam suatu undang-undang yang menjamin
sanksi hukum terhadap para pelanggamya.

Ketika kita menilik kasus Indonesia, saat ini Indonesia telah
menerapkan ketiga kemungkinan hukum tersebut. Ketentuan ini
merupakan buah manis dari adanya reformasi di lndonesia yang terjadi
pada 1998. Ketentuan yang sebelumnya diatur sangat terbatas di dalam
UUD 1945, berkat adanya reformasi tuntutan terhadap pengaturan hak
asasi manusia sangat deras dan pemerintahan Orde Baru sudah tidak
mempu lagi untuk menahannya. Penulis tidak rnenafikan bahwa sebelum

reformasi tidak ada pengaturan HAM di Indonesia secara khusus, dan
terbatasnya pengaturan tersebut semakin membuat ketidakpastian
penjaminannya di negeri ini. Hal ini disandarkan pada sejarah yang telah

memperlihatkan buruknya HAM dalam inplementasinya di Indonesia-

18 Jirnly Asshiddiqie dalam Majda El-Mdftaj, Hak Asasi Manusia dtlom Konstitxsi Indonesid, dai
UUD 1945 sanpai dengan Atnandeme UUD 7945 Tohun 2NZ [al<afta: Kencana, 2007), hlm- v-vi.
19 Ismail S)tty, Aspek-asryk hukum dari Piagrm Hak Asasi Maa6ia don Hak-hak sena kaooibon
War|a Negara, dalam Persahi, Hukun dan Masyaralat, Majalah Perhimpman Sariana Hukum
Indonesia, Symposium Hak-hak Asasi Manusia, Nomor 2 Th. VItr, Jakarta, PN Balai Pustaka,
1986, dalam Bagir Ma ai]., Perkembangan Penikiran drn Petgturafl Hak Asasi Manusia di Indonesia,
(Bandung: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demoknsi dan Supremasi Hukum & PI Alurnni, 2001),
hlm. 80-81.
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Dalam pembukaan IJUD 1945 kata "hak" sebenaranya berada pada

kalimat pertama yang menandakan betapa pentingnya hak itu dan

mengingatkan kita bahwa kemerdekaan Indonesia ini juga merupakan

hasil dari memperjuangkan hak menenfukan nasib sendiri. Hak asasi

yang tercantum dalam kalimat Pertama Pembukaan UUD 1945 adalah

tentang hak kemerdekaan dan kebebasan dari penjajahan, "bahwa

sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab

itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak

sesuai clengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Hak kemerdekaan

ini menjadi penting karena benar-benat mencerminkan keinginan bangsa

Indonesia yang menginginkan kebebasan dari penjajahan Belanda selama

350 tahun.

Namun demikian, bukan hanya itu hak yang ada di dalam

Pembukaan UUD 1945. Terdapat pula hak keadilan, hak untuk pendidikan

(mencerdaskan kehidupan bangsa), hak kesejahteraan, hak keadilan sosial

dan lain sebagainya yang merupakan hak-hak yang secara langsung

terdapat dalam Pembukaan dan seharusnya diturunkan di dalam batang

tubuh UUD 1945.

Berbagai persoalan muncul ketika temyata Indonesia telah memiliki

empat pengaturan HAM yang berbeda dalam tingkat undang-undang

dasar padahal berasal dari sumber yang sama, Pancasila dan Pembukaan

UUD 1.945. Meniadi persoalan apakah ada yang salah dengan Pancasila

dan Pembukaan UUD kita? Sehingga sampai saat ini sejarah telah

mencatatkan berbagai pelanggaran FIAM yang dilakukan oleh Penguasa

terhadap rakyatnya di Indonesia atau memang kita memerlukan lagi

lembaga yudikatif sebagai pengawas kesakralan Pembukaan UUD 1945

sehingga undang-undang dasar kita tidak dapat berubah seenaknya hanya

karena kemauan penguasa. Tidak ada yang bisa menjamin bangsa ini

tidak akan mengulangi pengalaman Orde Lama dan Orde Baru kalau

memang sistemnya masih seperti ini, di mana partai politik mempunyai

peran yang sangat besar terhadap perubahan UUD20 ini meskipun harus

20 Pasal 37 ayar (3\ UUD 1945 "untut mengubah pasal-pasal UndangUndang Dasar, sidang

Majelis Pemrusyawaratan Rakyat dihadiri sekurangkurar\grrya 2/3 dari jumlah anggota Maielis

Pemrusyawaratan Rakyat." Di mana anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah anggota

DPR dan DPD. Sehingga aPabila Partai Penguasa memPunyai suara lebih dari 2/3 maka bisa
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bertentangan dengan sumber hukumnya.2l

Dalam sejarah Indonesia, setelah merdeka, Undang-Undang Dasarnva
kemudian mengalami beberapa perubahan. Secara berurutan perubahan
undang-undang dasar adalah: UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950,

kembali ke UUD 1945 sampai dengan amandemen terhadap UUD 1945

pada tahun 1999-2002. Beberapa perubahan terhadap konstitusi ini sedikit
banyak juga telah memberikan gambaran pergantian nuansa politik yang
pemah ada dalam sejarah Indonesia.

Seiring dengan perubahan konstitusi ini, niscaya perubahan terhadap
pengaturan HAM juga tak dapat dihindarkan. Perkembangan hak
asasi manusia di Indonesia mengikuti perubahan terhadap konstitusi
di Indonesia dari UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1-950 sampai
pada kembali lagi ke UUD 1945. Sampai kemudian jatuhnya reformasi
kembali lagi mengubah korstusi kita kepada konstitusi yang berpihak
pada hak asasi manusia.

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum di amander.en hanya
mencantumkan ham pada PasaI 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30
ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34. Narnun hal ini masih dipandang
sangat minim. Oleh karena itu, UUD 1945 kemudian diganti dengan
Konstitusi Republik Indonesia Serikat, atau lebih dikenal dengan atau
Konstitusi RIS. Konstitusi ini berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak
tangga727 Desernber 1949 (yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia
dalam bentuk RIS) sampai dengan diubalmya kembali bentuk negara
{ederal RIS menjadi negara kesatuan RI pada tanggal lT Agustus 1950.2

Konstitusi RIS 1949 memuat bagian khusus, yaitu Bagian 5 tentang Hak
dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia yang terdiri dari 26 pasal (dad
Pasal 7 sampai dengan Pasal 33). Dalam konstitusi ini terdapat bar,vak
sekali hak-hak dan kebebasan yang diiamin dalam undang-undagn

saja kapan saja partai tersebut dapat mengamandemen Undang-Undang Dasar sesuai degnan
kepentingannya.
21 Bercermin dari beberapa undang-undang seperti undang-undang KPK yang baru-baru ini
akan diganti lagi kewenangalnya dari yang awalnya perrindakan dan pencegahan akan dikurangi
hanya pada pencegahan saja.
2. http:/ /td.wlkipedia.org/wiki/Konstitusi_Republik Indonesia_Serikat, Konstitusi Republik
Indonesia Serikat akses tanggal 72 Marct 2072.
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dasar, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama, hak

dan kebebasan bergerak, bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari
penyiksaary hak untuk bebas dari penahanan yang sewenang-wenang

dan lain sebagainya.

Namun demikian, Konstitusi RIS tidak berlaku cukup panjang,

karena pada tanggal 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS diganti dengan

UUD Sementara (UUDS) 1950. Dalam UUDS ini terdapat 27 pasal yang
berbicara tentang HAM yakni Pasal 7 sampai dengan Pasal 34, satu pasal

lebih banyak dari Konstitusi RIS 1949, pasal tersebut adalah Pasal 21

tentang "Hak Mogok".r

Sedangkan dalam UUD 1945 amandemen selain terdapat dapam

PasaI27, Pasal 28, Pasal2g ayat Q), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1),

dan Pasal M. Namun juga terdapat tambahan Bab baru yakni Bab XA
tentang Hak Asasi Manusia yang meliputi Pasal 28A sampai dengan

Pasal 28J.

Perubahan-perubahan konstitusi di atas, mengingatkan kita pada

suatu kajian politik hukum yang secura khusu juga membahas tarik-
menarik anatara politik dan hukum. Apabila diterapkan dalam kasus di
atas, dimana empat kali perubahan konstifusi dalam satu Pembukaan

ynng sama, tidak dapat dinafikan bahwa unsur politik masih dominan

dalam penentual kebijakan hukurn atau legal policy. Perngaturan HAM
yang hanya sedikit dalam UUD 1945 pada masa Orde Lama kemudian
diganti dengan Konstitusi RIS pada tahun 1949 setelah dilakukannya
KMB dimana pengaturan FIAM menjadi semakin banyak (26 pasal) dan

berganti lagi dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang

manambah satu lagi pasal tentang HAM (27 pasal), kemudian berganti

lagi kepada UUD 1945 yang sedikit pengaturan HAM, sampai kepada

amandemen Undang-Undang Dasar pada tahun 1999-2002 dengan

menambah pasal tentang FIAM.

23 Undang-undang Dasar Sementara 1950 Pasal 21 "Hak berdemorrshasi dan mogok diakui
da n diatur dengan undang-undang."
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E. PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI SUMBER KONSTITUSI?
Seperti yang telah di paparkan di atas bahwa Pembukaan UUD 1945

merupakan tujuan luhur bangsa Indonesia yang dapat dimaknai dari
sudut pandang filsafat, politis dan yuridis. Oleh karena itu, pembukaan
ini bukan hanya diposisikan sebagai ideologi" namun juga dapat bahkan
harus diposisikan sebagai sumber dari Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia. Namun demikian, untuk dapat dijadikan sumber
dari sumber hukum, Pembukaan UUD 1945 yang terejawantahkan di
dalam UUD 1945 juga harus melalui prosedur politik, yakni harus melalui
prosedur sidang MPR dimana saat ini anggota MPR adalah anggota DPR
dan DPD dimana anggota DPR harus mencalonkan diri melalui partai
politik dan tata cara pemilihannya tidak terlepas dari prosedur politik.
Namun demikian, seharusnya walaupun prosedur politik ini ada jangan
samapi melupakan prosedur hukumnya. Artinya harus ada pula lembaga
yuridis yang juga mempunyai wewenang untuk menjaga keselarasan
konstitusi dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.

Dalam membahas hal ini, mau tidak mau kita akan masuk lebih
dalam pada pokok persoalan politik dan politik hukum HAM, dan
mau tidak mau pula kita akan dituntun pada persoalan ba65aimana

legal policy tentang HAM dan bagaimana asal usul konstitusi FIAM ini
ada. Pembahasan konstitusi HAIvI, dalam tulisan in! hanya dibatasi
pada konstitusi HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945

Amandemen Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 J yang saat ini berlaku
di Indonesia.

Seperti yang telah diungkapkan di atas, latar belakang dan
konsekuensi kedudukan Pancasila dan Pembukaan IJUD 1945 sebagai
dasar ideologi negara ini dapat dilihat dalam tiga aspek yaitu aspek
politik, aspek filosofis dan aspek yuridis.,a Dari aspek politik, pancasila
dapat dipandang sebagai modus zsizsendi atau kesepakatan luhur yang
mempersatukan semua ikatan primordial ke dalam satu bangsa dan
selu.ruh tumpah darah Indonesia yang sangat luas dan majemuh dalam
prinsip persatuan. Dari sudut filosofis, pancasila merupakan dasar

24 Moh. Mahfud MD, Konstilusi dan Hukufi ililam Kontrooersi Isa, (Jakarta: Rajawali Press 2009),
hlm 51-52.
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keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan serta dasar bagi

penyelenggaraan negara yang dikristalisasikan dari nilai-nilai yang telah

tunrbuh dan berkembang serta berakar jauh dari kehidupan leluhur atau

nenek moyang bangsa Indonesia.s

Di sisi lain dari ranah hukum dan perundang-undangan, Pancasila

menjadi cita hukun atau rechkide yang harus dijadikan dasar dan tujuan
setiap h"ukurn di Indonesia. Oleh kaerna itu setiap hukum yang lahir di
Indonesia harus berdasar pada Pancasila dengan memuat konsistensi isi
mulai dari yang paling atas sarrpai yang pating rendah hierarkhinya.

Hukum-hukum di tndonesia juga harus ditujukan untuk mencapai tujuan-

tujuan negara sebagaimana di dalarn Pembukaan UUD 1945

yaitu membangun segenap bangsa Indonesia dan seluruh tulnPah darah

Indonesia, mencerdasakan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan

umum, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.b Tujuan negara

tersebut harus dijadikan orientasi politik pembangunan dan politik hukum

sehingga politik hukum haruslah dipandang sebagai upaya menjadikan

hukurn sebagai alat pencapaian tujuan negara.z

Hal ini sesuai dengan teori Hans Kelsen yang berpendapat bahwa

hukun itu bersifat hirarkhis yang puncaknya berpusat pada grunilnorm

dituangkan dalarn suatu piranrida.u Teori ini berbicara tentang hirarkhi
hukun yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dimana hukurn itu bersifat

hirarkhis artinya hukum itu tidak bertentangan dengan keterrtuan yang

lebih atas derajatnya di mana urutannya dari yang paling bawah adalah

sebagai berikut: putusan pengadilan - r:ndang-undanng dan kebiasaan -

konstitusi - dan yang teratas adalah grunilnorm. Nanrun, dalam hal ini
Ketsen serrdiri tidak menjelaskan apa yang dijelask'an der:lgan grundrcrm

dan hanya merupakan penafsiran yuridis saja dan menyangkut hal-hal

yang bersifat metayuridis.4 Kedaulatan hukum dalam pengertian Flans

Kelsen dalam hal ini adalah kedaulatan dimana hukum yang tingkatannya

berada di bawah harus selaras dengan hukum yang berada di atasnya

Ibtul , tttJr. 52.
Pembukaan (Peamfulc) Undang-Undang Dasar 1945-

Moh. Mahtud lMD, op cit., h]dL 52.
Astim Riyanto, Tai Konstitusi, (Bandung: Penerbit YA?EMDO, 2000), hfnl 150-151-

R. Otie Salman, ftniologi Huhtm Suatu PangantaL (Bandung Armico, 1984, hlnl- 11.

E
26

a
z:t
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sampai kepada konstitusi juga harus selaras dengan hukum dasamya
(the basic norm)

Kedaulatan hukum ini, secara tunurn, tertuliskan dalam undang-
undang dasar dan peraturan perundang-undangan di bawahnya pada
masing-masing negara. Secara hirarkhis, paham supremasi hukurr di
Indonesia, konstitusi yang terejawantahkan dalam Pembukaan UUD
1945 dan batang tubuhnya adalah sumber tertinggt.s Hans Kalsen
dalarn teorinya, stufenbau theory, l4a menyatakan bahwasanya negara
dikendalikan oleh konstitusinya. Konstitusi merupakan jenjang tertinggi
hukrlur positif. Konstitusi dapatdipaharrri pula dalan pengertian material
dan formil, Konstitusi dalam pengertian materil merupakan sekumpulan
norma positif yang mengatur penciptaan norma-norma hukum irlrurn.
Sedangkan konstitusi dalam pengetian formal adalah sebuah dokumen
yang dinamakan dengan'konstitusii,31 Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 dan Pancasila yang terejawantahkan ke dalam Batang Tubuh
uuD 1945.

Dalam hukun juga ada norma dasar yang menjadi alasan tertinggi
bagi keabsahan norma" dengan denikian terbenfuklah tatanan hukum
sesuai dengan hierarkhinya.32 Perafuran daerah tidak akan bisa berfungsi
kalau tidak ada peraturan pemerintah, peraturan pemerintah didasarkan
pada undang-undang dan undang-undang mempunyai landasan UIID
1945 yang diatasnya ada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan
Pancasila rcbagai tfu basic norm. Di sini berarti juga bahwa the basic norm
yang tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan
Pancasila harus mempunyai alat, hukurn, sebagai tubuh dan kakinya.

Dalam kaitannya hukum diperlakukan sebagai ala! hal ini mempuny-ai
substansi bahwa politik hukurn merupakan legal policy tentang hukum
yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai

30 Secard mikro kebebesan hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh bertentangan
dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, undang-undang ketertiban umum dan kesusilaa4 dan
s€can makro hakim dibatasi oleh sistem pemerintaharL ekonomi, kebudayaan dan sebagainya.
Lihat Sudilxro Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2trJg),
hlm. 47-

31 Ha]ls Kelsen" Teoi H kum Mu i Dasar dLsat nmu Hukum Nonlatif,'fei. Raisul Muttaqiery
(Bandun6 Penerbit Nusa Media, 2008), }l'Jttt 24+245-
32 lbid., h)t\ 244.
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tujuan negara. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara kita

mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya trntuk mencapai tujuan

tersebut dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya melalui

pemberlakuan atau penidakberlakuan hukum-hukum sesuai dengan

tahapan-tahapan perkembangan yang dihadapi masyarakat dan negara

kita.s Dalam kondisi ini, mau tidak mau kita harus mendudukan hukum

sebagai sebuah politik pembangunan hukum.

Oleh karena itu, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan

Pancasila sebagai dasat negara yang bersifat yuridis sebagai dasar

pencapaian tujuan negara dapat melahirkan emPat kaidah penuntun

hukum.s Pertama, hukum yang dibuat di Indonesia haruslah bertujuan

membangul dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia

baik secara teritori maupun secara ideologi . Kedua, l:rttkum yang dibuat

di Indonesia haruslah didasarkan pada demokrasi dan nomokrasi.

Demoktasi dijadikan sebagai dasar politik yang bersifat kerakyatan

dengan proses pembuatan hukumnya berdasarkan kesepakatan rakyat

atau melalui wakil-wakilnya. Sedangkan nomokrasi merupakan prinsip

negara hukum yang menghendaki agar hukum di lndonesia dibuat

berdasarkan substansi hukum yang secara filosofis sesuai dengan rechtside

Pancasila serta dengan prosedur yang benar. Ketiga,h,*m yang dibuat

di Indonesia harus ditujukan untuk membangun keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Ind onesia. Keempat, hukum yang diberlakukan di Indonesia

haruslah didasarkan pada toleransi beragama yang berkeadaban yakni

hukum yang tidak mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok

terteniu berdasarkan mayoritas atau minoritas pemeluk agama tersebut

di negeri ini.

Dari keempat kaidah ini, kaidah pertamalah yang sangat relefaan bagi

perkembangan hukum di krdonesia yalmi dengan memposisikan pancasila

sebagai sumber dan kaidah penunfun hukum yang harus dituangkan

kedalam peraturan perundang-uldangan sebagai sunrber hukurrr formal.

Hal ini penting dilakukan karena sebagai sumber hukum, Pancasila agar
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ideologinya dapat membumi harus diejawantahkan dalam peraturan
perurrdang-undangan dibawahnya. Peraturan tersebut adalah UUD 1945,
undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang,undang,
peraturan pemerintah, peraturan presidery perafuran daerah.3s

Dalam kaitamya dengan peraturan HAM yang berubah-ubah dalam
konstitusinya padahal dengan kaidah penuntun hukum yang sama, kita
harus melacaknya pada pangung politik yang terjadi saat itu. apakah
benar bahwa perubahan yang terdapat dalam konstitusi ini benar-
benar didasarkan pada the basic norm ataukah ada ketentuan lain yang
menginspirasinya.

Setelah dilacak, reformasi yang te{adi pada tahun 1998 temyata
menginspirasi untuk terjadi perubahan konstitusi dalam bidang HAM
dimana dimulain dengan diaaturnya Ketetapan MpR Nomor XVII/
MPR/1998 tentang HAM, Ketetapam MPR Nomor IV /MpR/1,999
tentang GBHN dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
HAM.36 Kemudian dalam penelusurannya, TAp MpR Nomor XVII/
MPR/1998 tersebut mengatakan secara langsung bahwa TAp MpR ini
merujuk secara langsung terhadap l,.lnioersal Declarntion of Human Rights.
Padahal pada saat perdebatan Amandemen UUD 1945 bahwa ketentuan
tentang HAM ini merujuk pada TAP MPR tersebut. Oleh karena itu, hal
ini berimplikasi pada pengaturan HAM yang ada dalam konstitusi kita
bukan terinspirasi dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan
Pancasila akan tetapi terinspirasi pada ketenfuan lain diluar pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

35 Lihat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan
bahwa peraturan daerah ini dapat dibagi rnenjadi peraturan provinsi petaturan kabupaien atau
peraturan kota dan perafuran desa-
36 Ismail Srtny, Aspek-aspek h kutfi dai Piagafi Hak Aslsi Mon sia dan Hak-hak serta keuojiban
Warga Negan, dalam Persahi, Hukum darr Masyarakat, Majalah perhimpunan Sa4ana Hukum
Indonesia, Symposium Hak-hak Asasi Manusia, Nomor 2 Th. VIU, Jatarta, pN Balai pustak4
1986, dalam Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan pmgnturnn Hak Asasi Mrmrsia di Indonesia,
(Bandulrg: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukun & pI Atumni, 2001),
hlm. 81-82.
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F. KESIMPI.JLAN

Seperti yang telah diuraikan dalam pokok persoalan di atas

bagaimanakah konstitusi I{AM di Indonesia adalah bahwa Indonesia

sampai sekarang telah memiliki empat konstitusi di dalam satu

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Perubahan

konstitusi secara otomatis juga memberikan ketentuan yang berbeda

tentang HAM. Sedangkan perubahan-demi perubahan yang terdapat

dalam konstitusi ini dilatar belakangi oleh bebrapa faktor dan yang

paling menonjol adalah faktor politik, sehingga dalam mengkajinya

memerlukan pendekatan politik hukum, dirnana dengan pendekatan ini
kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa Pancasila dan Pembukaan

UUD 1945 yang seharunya dijadikan sebagai sumber dari sumber hukum

di Indonesia hanya dipandang dari sisi politiknya dan sama sekali tidak
diperlakukan sebagai sistem hukum, sehingga perubahan konstitusi yang

pernah ada hanya didasarkan pada kemauan politik semata'

Kemudian mengenai persoalan apakah hukum FIAM di lndonesia

benar-benar mengacu pada Pembukaan UUD 1945 sebagai sumber

konstitusi ataukah ada unsur lain? Bahwa disahkannya regulasi atau

peraturan perundang-undangan seperti KetetaPan MPR Nomor XVII/
MPR/198 tentang FIAM, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia menginspirasikan agar ketentuan FIAM yang ada

di Indonesia diselaraskan dengan ketentuan tersebut yang dinulai dari
amanciemen IJIJD 1945. Sehingga dapat kita ketahui bahwa amanderren

UUD i945 bukan terinspirasi secara langsung pada Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Namun demikian, menurut hemat penulis, agar tidak lagi konstitusi

kita dapat berubah-ubah yang sangat dipengaruhi oleh kemauan politik,
harus ada lembaga pengawas satu lagi, dari sisi yudikatif, yang

mempunyai kewenangan untuk menjaga undang-undang dasar agar

sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila

yang putusannya mempunyai silat final dan binding-
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